GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori
semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie
2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind
dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat
la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.6
alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la
nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de
familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti
la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de
scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26
februarie 2018 între Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de
împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii
comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi
instruirea personalului aferent , semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi
la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
928/2007, cu completările ulterioare.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

La data de 29 ianuarie 2007 şi respectiv la 9 februarie 2007 a fost semnat
Acordul-cadru de împrumut pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel
local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi
instruirea personalului aferent, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007.
Agenţia de implementare a proiectului a fost desemnată inițial Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), la finalizarea proiectului Ministerului
Muncii și Justiției Sociale (MMJS) îndeplinind rolul de agenție de implementare.
Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat identificarea, finanţarea şi
crearea de servicii descentralizate, cum ar fi: (i) centre de îngrijire de zi, (ii) centre de
consiliere şi de sprijin pentru copii şi familiile acestora, şi (iii) centre de pregătire şi
sprijn pentru reintegrarea copilului în familie.
Conform prevederilor art.6 din H.G. nr. 928/2007 prin care s-a aprobat Acordulcadru de împrumut, Guvernul României este autorizat ca, prin Ministerul Finanţelor
Publice, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), să
introducă amendamente la Acordul-cadru de împrumut, în funcţie de condiţiile de
derulare ale acestuia.
Din discuţiile purtate cu reprezentanţii BDCE cât și în urma raportului final al
proiectului finalizat de MMJS, s-a ajuns la concluzia amendării acordului-cadru de
împrumut datorită următoarelor considerente:
 în cadrul proiectului au fost depuse inițial 187 de cereri de finanțare iar din
acestea un număr de 107 subproiecte depuse au fost excluse din Proiect
datorită: renunţării de către autorităţile locale la realizarea obiectivelor,
rezilierea contractului de finanţare, respingerea în stadiile verificării
conformităţii administrative, evaluărilor în teren sau de către Comitetul de
Selecție a subproiectelor.
 în prezent, cele 80 subproiecte rămase în cadrul proiectulului, au fost finalizate
până la data de 30.09.2017, data de finalizare a proiectului.
 după întocmirea de către MMJS a raportului final al proiectului se regăsesc
unele modificări în ceea ce priveşte defalcarea costurilor proiectului.
Astfel, prin scrisoarea din 26 februarie 2018, BDCE a acceptat amendarea
acordului cadru de împrumut, ca răspuns la solicitarea transmisă de Ministerul
Finanţelor Publice prin scrisoarea din 19 decembrie 2017.
Pentru aprobarea acestui amendament a fost iniţiat prezentul proiect de
Hotărâre de Guvern, care nu prezintă impact în ceea ce priveşte aspectele avute în
vedere de Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de
prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative.
Amendamentul la acordul-cadru de împrumut nu majorează obligaţiile financiare
asumate de România faţă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi

nu determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Guvernului proiectul
Hotărârii de Guvern anexat.
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